Info voor de Herfstrit 20-09-2020.
Inschrijving
Prijs deelname

zaal “ de oude eik “ Leiseinde 3 2300 Turnhout
13 €

Nu we hopelijk het ergste gezien hebben van de coronacrisis is het tijd om te genieten van de
Herfstrit. Wij als O.T.R.T. hebben getracht een organisatie met aangepaste formule te maken
die zoveel mogelijk “Coronaproef” is. De stad Turnhout heeft ons hiervoor toelating
gegeven. Uitzondering dit jaar is dat er geen frituur aanwezig zal zijn(is niet coronaproef)
Er zal alleen met voorinschrijvingen gewerkt worden, dit om de tijd aan de inschrijftafel zo
kort mogelijk te houden. U krijgt bij inschrijving via mail een tijdslot en startnummer
toegewezen, gelieve dit klaar te houden aan de inschrijftafel (ontsmetting handen is voorzien)
en mondmasker is verplicht.
Naam Voornaam adres telefoonnummer van zowel
bestuurder als navigator dienen verplicht genoteerd te worden op het inschrijfformulier
Er zal gewerkt worden met tijdsloten van 25 oldtimers
Startnummers 1 – 25
inschrijven 9h00 tot 9h30
Startnummers 26- 50
inschrijven 9h45 tot 10h15
Startnummers 51- 75
inschrijven 10h30 tot 11h00
Startnummers 76 – 100 inschrijven 11h15 tot 11h45
Er wordt gevraagd om slechts één persoon per oldtimer zich aan te bieden aan de
inschrijftafel. Hij kan dan (alle) roadbook, goodiebag, rallyplaat …… in een keer meenemen.
De deelnemers hebben de mogelijkheid om afhankelijk van het tijdslot dat zij toegewezen
kregen iets te nuttigen in de grote zaal met in acht name van de “social distance regels en de
geldende horecaregels” . Hou rekening met de toegestane “bubbels”
U kunt ook steeds vrij vertrekken, maar het is niet de bedoeling van samenscholingen op de
parking te hebben (ga dus niet in groepen staan van meer dan 10 personen en hou rekening
met “social distance en met het mondmasker”
Inschrijven is mogelijk via de www.otrt.be en de betaling
dient te gebeuren op rekening van O.T.R.T. KBC BE 57 7333 3628 9835
en dit voor 15 september 2020.

